
Inzetten van  
personeel en experts
Kwaliteitskaart voor schoolleiders



Voor welke  
praktijkvragen geeft  
deze kaart handvatten?
•  Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende personeel 

kan inzetten vanuit de NP Onderwijs-middelen?

• Hoe zorg ik dat tijdelijk personeel op een  

duurzame manier wordt ingezet?

• Hoe maak ik optimaal gebruik van externe  

experts en trainers?
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Waarom is het belangrijk om de inzet van (extra) personeel 
in het kader van NP Onderwijs  goed te doordenken? 
Scholen hebben een flink bedrag aan NP Onderwijs-middelen ontvangen, 
maar tegelijk is er een grote schaarste aan leraren. Door NP Onderwijs  
is het lerarentekort alleen maar nijpender geworden, vooral in de grote 
steden en in achterstandswijken. Ook is het tijdelijke karakter van de 
middelen een probleem, omdat leraren geen vaste aanstelling geboden 
kan worden. Dit stelt veel schoolleiders voor het vraagstuk hoe ze de  
middelen effectief kunnen inzetten. De wens is om niet alleen extra 
ondersteuning te bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben, maar ook 
om de middelen zodanig in te zetten dat het team als geheel er na twee 
jaar sterker uitkomt.

Wat is nodig om personeel te vinden en extra personeel en 
experts goed in te zetten?
De eerste vraag is hoe extra personeel gevonden kan worden. Creatieve 
oplossingen kunnen daarbij noodzakelijk zijn. We noemen een aantal 
opties, die wellicht in jouw situatie bruikbaar en acceptabel zijn. Voer hier 
overleg over met je P&O manager. Vervolgens geven we een aantal tips 
voor de inzet van extra personeel, trainers en experts.

Stap 1
Los het 
samen op

Het is belangrijk om samen te werken in het bestuur en misschien ook met andere 
besturen om het personeelsprobleem op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan: 
•  Maak een lange termijn strategische personeelsplanning. Ga na hoeveel 

personeelsleden de komende twee jaren met pensioen gaan van alle 
personeelsleden van de stichting, hoeveel leraren (en andere personeelsleden) 
kunnen daardoor nu een vaste aanstelling worden geboden? Hoeveel mensen 
met welke expertise heb je nodig op de langere termijn? Hoe kun je daar nu al 
op inspelen?

•  Grotere (tijdelijke) aanstellingen zijn vaak aantrekkelijker. Is het mogelijk om 
taken op verschillende scholen te combineren tot (bijna) een hele baan?

• Zijn er personeelsleden in andere scholen die open staan voor een (tijdelijke) 
uitbreiding van hun aanstelling? Door dit op stichtingsniveau te bekijken, zijn er 
vaak meer mogelijkheden.

•  Is het mogelijk om een zij-instroomtraject op te zetten door een aantal mensen 
dat leraar wil worden een stageplaats en begeleiding te bieden?

• Ga samen na hoe je de schaarse leraren warm kunt maken voor jouw stichting 
door samen te kijken hoe je de baan extra aantrekkelijk kunt maken. Denk 
aan doorgroeimogelijkheden, opleiding, uitdagende taken, extra begeleiding, 
gunstige werkdagen, et cetera.
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Stap 2
Analyseer 
welke 
expertise je 
nodig hebt

Als er geen leraren te vinden zijn in jouw regio, is het 

wellicht mogelijk andere professionals aan te trekken 

die je voor bepaalde taken kunt inzetten.  

• Ga goed na welke expertise je nodig hebt voor de 

NP Onderwijs-projecten en over welke expertise 

je nu beschikt (in je eigen school of bij een andere 

school binnen het bestuur). Welke professionals 

met welke expertise, kwaliteiten heb je dan precies 

nodig?

• Ga na welk niveau nodig is voor de uitvoering 

van taken. Welke taken kunnen onder regie van 

een leraar kunnen worden uitgevoerd, zodat 

bevoegdheid minder een probleem vormt?

•  Van welke taken kunnen leraren zelf veel leren? 

Welke spreken hen aan en welke voeren ze liever 

niet uit? Neem dit mee in je overweging bij het 

zoeken naar personeel.

Stap 3
Zoek  
‘ander’  
personeel

Als je zicht hebt op welk type personeel je extra nodig hebt kun je hier gericht 
naar op zoek. Wees daarbij creatief in overleg met je HR-manager. Voor het 
vinden van personeel met een andere achtergrond dan leraar, kun je denken 
aan:
• Inzet van gepensioneerde leraren, die wellicht bereid zijn om voor bepaalde 

taken ingezet te worden en voor wie het tijdelijke karakter geen probleem 
vormt.

•  Inzet van ondersteuners (klassenassistenten, onderwijsassistenten, TOA’s, 
mensen met een Ad PEP (Pedagogisch Educatief Professional), pedagogisch 
medewerkers voor bepaalde taken.

•  Voor basisscholen: leraren uit het voortgezet onderwijs met een vakgebied 
waarbij minder schaarste is, zoals creatieve vakken, bewegingsonderwijs en 
soms Nederlands, voor specifieke taken. Voor het voortgezet onderwijs zijn 
er wellicht leraren uit het mbo en hbo die een gedeeltelijke aanstelling willen 
overwegen.

• Om de diversiteit in het team te vergroten kunnen ook professionals met een 
andere (hbo) opleiding interessant zijn, denk bijvoorbeeld aan pedagogiek, 
psychologie of social work. Zij kunnen leraren wellicht ondersteunen bij 
projecten gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

• Inzet van studenten van de lerarenopleidingen die als bijbaan leraren kunnen 
ondersteunen of projecten met leerlingen kunnen uitvoeren.
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Stap 4
Inzet van consultants, trainers: 
zorg voor een goede intake

Als er geen leraren beschikbaar zijn of niet 
aangesteld kunnen worden, lijkt het aantrekkelijk 
om consultants of trainers in te zetten die 
projecten uitvoeren of leraren hierin begeleiden. 
Het is daarbij van belang om deze zorgvuldig te 
kiezen en een goede intake te doen. Let hierbij op 
de volgende aandachtspunten: 
•  Zorg dat de aanpak van de consultant of trainer 

goed aansluit bij de visie van de school, het 
onderwijsconcept en de behoeften van leraren en 
leerlingen.

•  Zorg dat de consultant of trainer niet voor een 
eigen aanpak kiest, maar aansluit bij de analyse 
van de ontwikkeling van leerlingen en van de 
huidige werkwijze van leraren.

• Vraag door naar de onderbouwing van de kennis 
die de consultant of trainer inbrengt. Vraag ook 
referenties bij andere scholen op.

• Voorkom dat de consultant of trainer een andere 
taal spreekt dan de leraren gewend zijn en 
aansluit bij de routines van het team. Zorg dat de 
consultant of trainer tijd neemt om het team en de 
werkwijze te leren kennen.

Stap 5
Inzet van consultants, trainers, ondersteuners: 
zorg dat deze het team versterken

Zet consultants en trainers op zo’n manier in dat ze het team versterken. Het doel is 

dat als ze weer zijn verdwenen, leraren de kennis en expertise zelf toe kunnen passen 

en verder kunnen uitbouwen. Hiervoor doen we een aantal aanbevelingen:

• Zorg dat de expertise van de consultant/trainer wordt overgebracht op de leraren, kies 

bijvoorbeeld voor een train-de-trainer model.

• Zorg ervoor dat leraren zich eigenaar voelen van het proces en dat de consultant/trainer 

daar ondersteunend aan is.

• Moedig leraren aan om door te vragen: waarom is iets van belang, hoe werkt het, 

waarop is het gebaseerd, wat zijn aandachtspunten?

• Zorg dat de leraren de (nieuwe, uitdagende) taken uitvoeren, waarvan geleerd kan 

worden en dat anderen intussen de groep/klas overnemen (zonder dat de continuïteit in 

het gedrang komt).

• Let erop dat de activiteiten van consultants/trainers bijdragen aan het zelfvertrouwen en 

de motivatie van leraren.

• Let erop dat de consultants/trainers rekening houden met verschillende behoeftes van 

leraren.
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Stap 6
Samen-
werking

Denk ook aan samenwerking met onderzoekers, 

experts en andere organisaties, bijvoorbeeld van de 

opleiding. Deze samenwerking kan op verschillende 

manieren vorm krijgen.

• Als je samenwerkt met andere professionals die 

zich richten op jouw leerlingen, zoals organisaties 

op het gebied van welzijn en zorg en culturele 

organisaties, kun je elkaar versterken.

• Huur onderzoekers in die leraren ondersteunen 

bij het zoeken van literatuur, analyseren van 

de huidige situatie en het monitoren van de 

interventies die in het kader van NP Onderwijs  

worden ingezet (zie de kwaliteitskaart over 

Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering).

• Vraag experts om hun kennis te delen en leraren 

of jou als schoolleider te adviseren bij vragen over 

geschikte interventies of over knelpunten waar ze 

tegen aan lopen of waar je zelf tegenaan lopen. 

Denk bijvoorbeeld aan onderzoekers en lectoren 

vanuit de opleiding, binnen het onderwijs of juist 

vanuit andere disciplines.

•  Door samen met andere scholen je vragen te 

verbinden en gezamenlijk onderzoekers of experts 

te benaderen, versterk je je positie.

• Betrek studenten bij de NP Onderwijs-trajecten 

en zorg dat zij en docenten van de opleiding hun 

kennis en expertise inbrengen.

Meer weten?

Personeelsbeleid Voortgezet Onderwijs strategischer 
geworden, werkdruk blijft onevrmindelijk hoog
Vervaningsfonds
Participatiefonds

Anje Ros: Lectoraat Goed leraarschap,  
Goed leiderschap. Fontys Hogescholen (2021)

Stap 1 Stap 3Stap 2 Stap 4 Stap 5 Stap 6

https://www.uu.nl/nieuws/personeelsbeleid-voortgezet-onderwijs-strategischer-geworden-werkdruk-blijft-onverminderd-hoog
https://www.uu.nl/nieuws/personeelsbeleid-voortgezet-onderwijs-strategischer-geworden-werkdruk-blijft-onverminderd-hoog
https://www.vfpf.nl
https://www.vfpf.nl

	Voor welke  praktijkvragen geeft  deze kaart handvatten?
	Waarom is het belangrijk om de inzet van (extra) personeel  in het kader van NP Onderwijs  goed te d
	Wat is nodig om personeel te vinden en extra personeel en experts goed in te zetten?
	Stap 1 Los het samen op
	Stap 2 Analyseer welke expertise je nodig hebt
	Stap 3 Zoek  ‘ander’  personeel
	Stap 4 Inzet van consultants, trainers: zorg voor een goede intake
	Stap 5 Inzet van consultants, trainers, ondersteuners: zorg dat deze het team versterken
	Stap 6 Samenwerking
	Meer weten?



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		189.085 NPO kwaliteitskaarten_personeel experts_WT.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 3

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 26

		Mislukt: 2




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Mislukt		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Handmatige controle vereist		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


